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H3i

بصمة اإلصب طاقةكلمة المرور   

FingerTec  ببساطٍة أصغر جهاز قارئ إلكتروني مستقل ُمقَدم من H3i َُعد
حتى اآلن! ومع هذا يمكن لهذا الجهاز األحدث والذي يعمل أوتوماتيكًيا قادٌر على 
العمل بدون أي برامج إضافية، مما يجعله الحل األمثل ليعمل وحده في الشركات 
الصغيرة والمنازل حيث ال توجد حاجٌة لتتبع الحضور واالنصراف. ويأتي على 

رأس مميزاته التصميم األنيق، والشكل الخارجي األملس، عالوًة على أن H3i ُيَعد 
جهاًزا طرفًيا أساسًيا يدعم التحقق من األفراد عبر بصمات األصابع، وبطاقات 

الهوية، وكلمات المرور المكونة من ٤ أعداٍد، أو مزيج من اثنين من هذه الطرق 
الثالث. والتركيب أيًضا يتم في دقيقة ويمكن االنتهاء منه في أي مكاٍن بفضل 

األبعاد المناسبة لجهاز H3i. إنه مضغوٌط ولكنه قادًرا على القيام بكل المهام تقريًبا 
التي يقوم بها جهاز المقاييس الحيوية األكبر حجًما، إن FingerTec H3i استطاع 

ببساطٍة أن يثبت أن الحجم ال يهم.

صغير في حجمه,
كبير في إمكانياته

سهل التركيب
يتطلب H3i أقل مجهوٍد ممكٍن للتركيب بفضل 
بساطة الجهاز مع حجمه المضغوط، مما يسهل 

عملية وضعه في أي موقٍع تختاره.

صغير ولكنه يحمل في جعبته الكثير
قد يكون H3i صغير الحجم ورفيع، ولكنه قادًرا 

على القيام بالكثير من المهام لضمان زمن التحقق 
السريع في أقل من ثانية وبه مساحة ذاكرة كافية 
لتخزين معامالت ضخمة تبلغ ٣٠ ألف معاملٍة. 

سهل في إدارته والتسجيل عليه 
وتكتمل بساطة شكل جهاز H3i بنظام اإلدارة 
البسيط أيًضا. فقط أدخل كلمة المرور الخاصة 

باإلدارة لتبدأ في عملية تسجيل أو مسح 
البيانات.

جهاز قادر على العمل مستقًال تماًما 
يمكن استخدام H3i كجهاٍز مستقٍل لإلدارة 

البسيطة، مما يجعله مناسًبا من حيث التكلفة 
وبالطبع خاٍل من التعقيد بالنسبة للشركة الصغيرة 

أو المكتب أو المنزل.

قم بمزج وسائل التحقق الخاصة بك
H3i لتأمين المكان بشكٍل أفضل، يمكن أن يقبل
RFID المجموعات المختلفة من البطاقات (إما

أو MiFARE) أو وسائل التحقق من كلمة 
المرور وفًقا لما تفضله.

إمكانية الضبط وفًقا لمستوى األمان 
اإلضافي 

H3i متوافٌق مع كل األقفال الكهرومغناطيسية التي 
تعمل بالتتابع ١٢ فولت بالتيار المباشر، كما يمكن 

توصيله على خاصية عدم إطالق صفارة إنذار 
لمزيٍد من األمن في المكان.

القيمة مقابل المال
استخدم دائًما نظام FingerTec ومنتجاتها من 

عائلة Kadex لتحصل على قيمة أكبر مقابل 
ما تدفعه من ماٍل. وستضمن مجموعة أجهزة 

القارئ المتعددة أن تعثر على الحل األمثل 
واألفضل من حيث التكلفة لموقفك. 

إخطار واضح باألحداث
LED على صفارة ولمبات H3i يحتوي جهاز

لتوفير الصوت والصورة الواضحيِن للتنبيه في حالة 
حدوث أي شيء على الجهاز. 

التحول إمدادات 
العاصمةالطاقة 

AC110/240V
فولت تيار متردد

مخطط التثبيت

 
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بتيار مستمر 12 فولت

القفل الكهرومغناطيسي

ON-OFF مفتاح

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب
نظام غلق الباب

زجاج للكسر في 
حالة الطوارئ 

(داخلي)

زر للضغط

خارجي داخلي

فوق السقف

السقف

موزع معتمد:

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من ngertec.com�http://product. للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

العبوة
األبعاد (مم)   :173 (الطول) ×  60 (العرض) ×  135 (االرتفاع)

0.34 kg :            الوزن
 

رو ابط المواقع التوصيل مخطط

TimeTec © 2021,  جميع الحقوق محفوظة. 

المنتوج

دليل التثبيت
دليل االستخدام

https://product.fingertec.com/userguide.php

النموذج

تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي

المعالج الدقيق

الذاكرة

الخوارزم

البعد(طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر

التخزين

بماذج بصمة اإلصبع

المعامالت

المعامالت

التسجيل والتحقيق

الطرق (األساليب)

بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم

موضع اإلصبع

طول كلمة المرور (أرقام)

وقت التحكم (الثانية)

التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)

تكنولوجيا البطاقة

RFID: 64-bit, 125kHz

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

بيئة العمليات (التشغيل)
درجة الحرارة (مئوية)

الرطوبة (نسبة مئوية)

مدخالت الطاقة

مراقبة الدخول
EM مخرجات دفع القفل

مخرجات التنبيه

مستشعر الباب

نوع المجموعة المتنوعة

كلمة المرور فقط

الكارت فقط

بصمة األصبع فقط

بصمة األصبع، أو الكارت، أو كلمة المرور

الكارت وكلمة المرور

بصمة األصبع وكلمة المرور

H3i

(ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين

ماسح ضوئي للبصمة البصرية

400 MHz

ذاكرة فالش 32 ميجا

BioBridge VX 10.0

88 x 25 x 88

200

500

 (max length 4-digit per password) 8 مخموعة

بصمة األصبع (N:1) و بطاقة وكلمة السر

1

أي زاوية

حد أقصى 4

< 1

< 0.0001

< 1

نعم

حسب الطلب

    0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

DC 12V / مخرجات المناوبة

NO

(NO/NC) نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

المواصفات
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